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A|.a cum se cunoaște, Societatea Comercială „Spicul" SA 
Petroșani (fabrica de pîine) se află in prezent într-un stadiu avan
sat de punero în funcțiune a noi capacități de producție, care să 
permită asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare a popu
lației Văii Jiului cu pline.

La Petroșani, la Petrila, la Lupeni șl poate și în celelalte lo
calități ale municipiului nostru vor intra în acest an în producție 
capacități noi și moderne ce vor rezolva definitiv problema plinii, 
atit cantitativ cit și calitativ.

De curînd, au sosit în Valea Jiului, prin eforturile conducerii 
SC „Spicul" și prefecturii județului, primele cuptoare de produ
cere a pîinii, aduse din Turcia.

Domnul director al SC „Spicul" ing. Ghcorghe Marc, ne oferă 
primele amănunte: „Am primit, zilele trecute, primele trei cup
toare de producție, achiziționate din Turcia. Sînt cuptoare de pa
nificație tip RT 134, fiecare cu o'capacitate de 6 tone, adică 12 000

Spicul SA Petroșani

In curînd, noi 
capacități în funcțiune

plini de 500 grame în 24 de orc. Vreau să subliniez raptul că sînt 
primele cuploare de acest tip achiziționate în țară, cu caracteris
tici tehnice deosebite. Ele funcționează pe bază de motorină, avînd 
un consum normat între 10—15 litri motorină în 24 ore. iar pro
ducția este foarte bună. Din aceste 3 cuptoare, 2 vor fi montate 
la noua capacitate a fabricii de pîine din Petrila, iar unul la sec
ția amplastii în hala agroalimcntară din Petroșani, (Luni (18 mai 
ac. — n.n.) va sosi și specialistul din Turcia, care va asigura 
asistența tehnică a montajului, a probelor tehnologice și punerea 
în funcțiune a acestor cuptoare. Estimăm, ca pînă la sfirșilul lunii 
iunie să finalizăm montajul acestor noi capacități și să trecem 
la producția de pîine, în așa fel incit să putem disponibiliza unele 
linii tehnologice în vederea intrării lor în remont..."

Cil alte cuvinte, peste puțin timp capacitatea fabricii de piine 
se va suplimenta, exiitind reale posibilități pentru obținerea unei 
calități sporite pentru piinea noastră.

Tar dacă acest lucru se înfăptuiește, merită subliniat efortul 
depus de dl. subprefect Dotoroagă și dl. director Marc, pentru 
obținerea fondului valutar necesar, înainte de m ijorarca cursului 
de schimb, la fel cum merită evidențiată și înțelegerea dovedită 
d • departamentul industriei alimentare în acordarea acestei va
lute.

Dar, încă o dată, se dovedește faptul că atunci cînd se insistă 
acolo unde trebuie se găsesc și posibilități de înțelegere.

Ghcorghe CHIRI ASA
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Se retrag I
bancnotele !

de 25 si 50 lei
I

Bancnotele de 25 și 50 de lei , 
se retrag din circulație, în con- I 
formitate cu art. 17 din Legea • 
nr. 34 din 1991. Retragerea lor J 
va începe cu data de 1 iunie, i 
După 31 iulie aceste bancnote I 
îșl pierd valoarea circulatorie, j 
Potrivit legii, retragerea banc- * 
notelor amintite se va face ast- I 
fel : de la 1 iunie la 15 iulie a- 1 
ceste bilete vor fi primite de j 
la populație în mod obișnuit, de . 
toate casieriile. In perioada • 
3 6—31 iulie aceste bilete vor fi ; 
primite în plăți și pentru pre- j 
schimbare numai de unitățile I 
bancare, CEC și PTTR. ’

• Ultima țară — cronologic 
vorbind — din fostul bloc comu
nist esl-eiiropcnn primită ca 
membru cu drepturi depline in 
Consiliul Europei, după Polonia, 
.Ungaria și Ceho-Slovacia, este 
flulgaria. Noi, rușii și albanezii 
st ăm la rînd, fiind doar obser
vatori pe lingă forul amintit, 
fiu vede treaba că zimbelele pu

I
ICitiți in pag. a 3-a

„DACIf" DE LA „DACIA SERVICE"

Intrucît din semnalele sosite 
de la cititori am tras concluzia 
că dl. Ilie Vcrdeț se bucură de 
o oarecare simpatie în Valea 
Jiului, ne facem o datorie de 
onoare reproducînd fragmente 
semnificative din răspunsurile 

date joi, 7 mai, celor care i-au 
pus întrebări, la întîlnirca din 
sala mare a Casei de cultură din 
Petroșani.

întrebările vizau pfoblcmc mul
tiple, între care amintim: dacă 
în vederea alegerilor generale se 
preconizează o coaliție cu Parti
dul România Mare; dacă PSM 
are o bază legală; de ce n-a par
ticipat PSM la alegerile locale; 
dacă se cunoaște, pe întreaga 
țară, numărul real de membri 

și dacă PSM va propune candi
dați proprii la alegerile generale 
ș.a. O întrebare a fost formulată 
însă într-un mod aparte: „Tova
rășe președinte, sîntem urmașii 
unui partid intr-adevăr decla
rați a fi comuniști. Vă rog să 
expuneți care sînt punctele 
drepturilor omului și cetățeanului 
în România". Dar. pe cînd omul 
cel mai nimerit să ne dea lecții 
în acest domeniu zâmbea, satis
făcut de fericitul prilej, se ridică, 
sprijinit în toiag, și un bătrînel: 
„Prima întrebare: Partidul So
cialist) al Muncii este un partid 
nou, dar este urmașul vechiului (Continuare in pag ■ Z-a)

partid comunist. Eu sint mai 
bătrîn ca PCR cu 16 ani și cu
nosc toate opcrilc și bune și ma
joritatea cele rele comise și pînă 1 
a lua puterea și după aceea. In ' 
primul rînd, do cînd a luat fi
ință în ’21 și pihă în ’44 s-a ți
nut de sabotaje și distrugeri în 1 
care au fost și victime omenești, 
în august ’44, în unire, cu re
gele și cu cei din jurul lui Pă- 
trășcanu și cu Bodnăraș au u- 
neltit au arestat pe Antoncscu, 
ca să nu facă armistițiu Anto- 
nescu și să-l facă ci. Și ce s-a 
întimplat? Au dat ordin armatei 
de la Iași să nu mai tragă un 
glonte, ca 120 de mii de ostași 
și ofițeri să se prăpădească prin 
lagărele Rusiei... Veniră la pu
tere, începură cu țăranii, le pu
seră cote, nu țineau socoteală 
c-a bătut ghiața, c-a fost secetă, 
și nu s-a făcut, țăranul trebuiai 
să dea. Au fost nevoiți, unii, 
să se ducă la Dunăre, sa cumpere 
și să dea"...

Acest bătrîn cumsecade ar mai' 
fi spus încă multe. Ecoul fap- j 
telor trăite de el îi erau încă 
vii în memorie, dar discursul 
său a produs iritare în auditoriu: 
„Pune întrebarea, d-le, odată!"

Ștefan CIMPOI

LUME____  constituie un argument holuri 
tor, capabil a influența C E. m 
luarea unei decizii „pro".

• Irlanda, țară insulară, cautu 
sâ se integreze și ea Europei In 
acest scop se preconizează orga 
nizarca mal multor refercii 
dumitri cu privire la liberaliza 
rea avorturilor și a divorțurilor, 
două libertăți prohibiți’ in aceas
tă țară. La capitolul ăsta le ani 
luat-o înainte. Sa, chiar sinteni 
pe cale să realizăm și ceva re 
cord uri.

• Polonia, în schimb, intenția 
neaza punerea in aplicare a 
unui nou cod’ clic medical, care

LUME
va limita accesul fcnv’iloi re 
soliciln întreruperea sarcinii. 
Midieii care vor refuz.i aplica
rea noului rod vor fi pi caii !• 
dreptul d(. ewicitai i pi■<i!'• >-.i<-i.

• Rușii și japonezii au cazul 
de acord sa ia ca bază. de nego 
ciori o dedai iție comună din 
1956, în privința diferendul',u 
legat de Kiirile. Aceasta stabilea 
restituirea către Japonia a doua 
din ce le p ili ii insule ale ai Iii 
pologului

• Bulgaria a copiat — dată 
se poali spune așa -- legea noas
tră fnnr iui i, cu imperfecțiuni 
iu tot. Nemulțumirile țăranilor 
ere < Mass m ’dia pr ia opiniile 
ac.- toi a, cai o (firma ca, . după 

ce legea o prost făcută, e și prost 
aplicata.

• Rusia este holfirtla sa preia 
și sa și asume toate prero"olive
le do piliere — dar si de risc — 
ah fosloi liRSS. A silei, retra
gerea totala a focoaselor nuclea
ro tactice do pe teritoriul U« rai- 
ii' i i luat -li' ,-it in i'mt de ter
ni' n

LUME
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|] POLITIC AL
pe ințelEsu! tuturor/l

Este greu de găsit o definiție 
I drepturilor omului și poate 
nici nu este necesar și potrivit 
sa cuprindem intr-o frază mul
titudinea de sensuri a celor 30 
de articole din „Declarația uni
versală*.  Ar fi poate mai bine 
eă le enunțăm pe toate fără nici 
un comentariu, căci vorbesc de 
la sine. Dar, din lipsă de spa
țiu, și pentru că scopul acestei 
rubrici este totuși acela de a 
prezenta niște noțiuni generale, 
încercăm calea de mijloc a de
finiției Ilustrate cu cîteva frag
mente din .Declarația univer
sală a drepturilor omului*.  Ne 
vom mărgini doar la acest do
cument. adoptat de Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite la >0 
decembrie 1948. Ulterior 1 s-au 
adăugat și alte documente ve
nind să întărească, să precizeze 
prin dezvoltare, să întregească 
setul celor 30 de drepturi.

Drepturile omului reprezintă 
expunerea concisă și clară a 
principiilor a căror respectare 
^constituie fundamentul libertă- 
V», dreptății și al păcii în lume". 
Aceste principii aparțin 
umanizări a relațiilor ' 
ționale imperios necesară 
experiența celui de-al

' război mondial. Ceea ce s-a 
țeles atunci Cu precizie era 
regimurile totalitare, odată 

f nesocotirea drepturilor
In propriile țări, devin 
fi In exterior periclitînd 

’ți înțelegerea
aceea, în preambul, 
dreptatea și pacea sînt legate în 
aceeași frază. Pe atunci se 
prea puțin în legătură cu 
mele Iui Stalin, iar crime'e 
Cinismului în țările Europei 

i tt abia începuseră Atunci clnd 
fbn devenit evidente și cînd a 
' (devenit evident eă politica pre- 
' aupone o anumită moralitate, nu

doar declarativă, ci și faptică și 
că fără această minimă morali
tate tensiunile Est-Vest se vor 
menține și amplifica, s-a produs 
CSCE de la Helsinki și cele 
i-au urmat reactualizlnd cu 
rie drepturile omului.

Afirmarea imperativului 
pectării acestor drepturi ca

ce 
tă-

res- 
o 

condiție a unor relații Internațio
nale normale a semnificat ra
cordarea politicului la zona mo
ralității. Să înțelegem că, prin

art. 
are

9

Drepturile 
omului

acelei 
interna- 

după 
doilea 

în 
că 
cu 

omului 
agresive 

1 pacea 
internațională. Do 

libertatea.

știa 
cri- 
sta

de

se 
sau 

unui 
pentru 

slabi,

cipiile cuprinse In .Declarația u- 
niversală" sînt principii morale? 
Nu, ele sînt in primul rlnd prin
cipii politice, dar pentru că 
referă la toți cei care sînt 
ar putea fi victime ale 
regim politic sau altul, 
că Întăresc dreptul celor
au un marcat substrat moral.

.Toate ființele umane se nasc 
libere și egale in demnitate și 
în drepturi. Ele sînt înzestrate 
cu rațiune și conștiință și tre
buie să se comporte unele față 
de altele în spiritul fraternității".

Este conținutul articolului 
care ar merita să se 
intr-un motto la toate 
discursului educațional 
De altfel, art. 26, pct. 
lează că .Invățămîntul 
să urmărească... și întărirea res
pectului față do drepturile omu
lui și libertățile fundamentale"

1,
constituie 
nivelurile 
și politic. 
2, stipu- 

trebuie

Da, respectarea demnității și 
drepturilor altuia este o proble
mă de educație. Respecți ceea 
ce știi că are valoare. O politică 
luminată in domeniul învăță- 
mîntulul ar trebui să promoveze 
drepturile omului ca temă de 
referință.

Cele 30 de articole cuprind drep
turi politice, economico-socia- 
le și culturale. Prima categorie 
ar putea fi exemplificată cu art. 
9: .Nimeni nu trebuie să fie a- 
restat, deținut sau exilat In mod 
arbitrar", sau cu art. 12: .Ni
meni nu va fi supus la Imixtiuni 
arbitrare în viața sa personală... 
și nici la atingeri aduse onoarei 
și reputației sale", cu art. 19: „O- 
rice om are dreptul la libertatea 
opiniilor și exprimării...", 
20: pct. 1: „Orice persoană
dreptul la libertatea de întruni
re și asociere pașnică*  etc. Ilus
trative pentru cea de-a doua ca
tegorie sînt art. 17, pct. 1: .Ori
ce persoană are dreptul la pro
prietate, atît singur cit și In a- 
«ocîație cu alții", art. 23. pct. 1: 
.Orice persoană are dreptul la 
muncă, la libera alegere a mun
cii sale...", art. 25, pct. 1: „Orice 
om are dreptul la un nîvel de 
trai care să-i asigure sănătatea și 
bunăstarea lui și familiei sale...", 
etc. etc.

în final, aș reproduce art. 28 
In întregime și prima parte a 
art. 29: „Orice persoană are 
dreptul la o orînduire socială 
și internațională în care dreptu
rile expuse în prezenta declara
ție pot fi pe denlin înfăptuite".

„Orice persoană are îndatoriri 
față de colectivitate, deoarece 
numai în cadrul acesteia este 
po'ibilă dezvoltarea ’iberă și de
plină a personalității sale*.

G abriel CRISTFSCU — sociolog

MINERI IN EXCURSIE
O inițiativă sindicală pentru 

refacerea forțelor a prins teren 
la EM Dilja, unde liderul sindi
cal, domnul Traian Sav a ales 
traseul Petroșani — ’l’g. Jiu — 
— Horezu — Govora — Călimă- 
nești și retur, însoțind circa 100 
de angajați, care timp de 3 zile, 
8—10 mai, au fost oaspeții aces
tor stațiuni în toată splendoarea 
lor.

„ȘI DĂ-I, ȘI LUPTĂ !“ (I)
(Urnuira die pag. 1)

și asia l-a determinat să-?i scur
teze discursul. Este, desigur ne
plăcut sa ți se impute greșeli pe 
care nu le-ai comis, dar cârt
ește oare partidul care transfor
ma dialogul in monolog, care 
a desființat opoziția de dragul 
unanimității? Este PUR, partidul 
de la care se revendica PSM, 
„partid al celor ce-și ciștigă exis
tența din sudoarea munilor și-a 
frunții", partid in a cărui no
menclatură a „transpirat" și ac
tualul domn Verdeț. Urmașii 

moștenesc, mai ales, defectele, 
amplificate uneori, dar, din 
instinct de conservare, le mas
chează abil. Unde sînt vremurile 
bune, cind fiecare își făcea, mai 
Intli, sever, autocritica, se de

clara de acord cu antevorbito
rul și lăuda Inițiativa 
auperiorului ? Au fost uitate. In 
PSM — chiar ți acolo — se sim- 
*e un „suflu nou". S_a păstrat In. 
să, la loc de cinste, Jeorpăiala ti
pic propagandistică, din care e 
suficient să auzi primul cuvînt 
ca să știi ce urmează.

Dar să dăm președintelui ce.l 
A) său: cuvin tu II Și dacă, pe a. 
locuri, vi se va părea „de foc" 
»au „de esență tare" nu 
noastră. N-am schimbat

I- Virgulă..
„Doamnelor, domnilor,

I leni.
I Simt o satisfacție a unei 

•rrtfLniri cu oamenii din

I

I
1

I

e vina 
nici o

prie.

re.
_______ , . .......   onest 

T bazin, parte din el vechi cunoș
tințe, din diferite etape ale tre
cutului, mai mult sau mal puțin 
Îndepărtat. Ne aflăm aici astăzi 
pentru a vorbi. Vorbesc In spi
ritul Șl pe l>aza convingerilor per-

sonale și in spiritul programului 
și statutului Partidului Socialist 
al Muncii". Așa a început po. 
vestea. Apoi, „baza democrației 
și a dialogului trebuit- să conste 
in respectarea adevărului și res
pectarea punctelor de vedere in
tre adversarii politici, chiar dacă 
ele pot să fie de natură profund 
contradictorie, dar ele nu trebuie 
să ducă niciodată la antagonisme” 
Chiar a>al „PSM este un eonii, 
nuator al mișcării socialiste și 
muncitorești din România, a tra
dițiilor democratice ale acestor 
mișcări și a dezvoltării ei In con
dițiile noi, pentru apărarea in. 
tereselor tuturor celor ce mun
cesc, pentru edificarea, intr-un 
viitor (?), a unuj stat de drept 
și democratic, care să înlăture cu 
desăvirșire orice asuprire socială 
și națională (!).„ Noi ne pronun
țăm pentru o economie mixtă... 
Poate să existe o emulație sau 
să.i spunem pe nume, la terme
nele care sînt folosite internațio
nal, să existe o concurență. Con
curența acea.sta de a produce mai 
mult, de a produce mai bine nu 
poarte să aibă alt cîștigător decit 
oamenii muncii" („Mai mult și 

mai binel", sigur că da, ce-i rău 
in asta?). „Sintem de acord cu 
privatizarea, dar noi considerăm 
că proprietatea particulară nu 
trebuie să fie creată în Româ
nia prin desființarea proprietății 
de stat sau prin jefuirea bunuri
lor create prin proprietatea de 
stat sau proprietatea publică. Po
ziția noastră în legătură cu legea 
privatizării este c_a fost și este 
o lege rea, cu consecințe nefaste 
pentru economia româneasefl.,. 
Nu vă pot spune numărul real 
al membrilor. Vă pot spune Insă 
că partidul nostru este prezent

peste lot în România. Poate că 
eite singuruj partid caic este 
prezent cu comitete județene in 
toate județele” („l'urtidul e-n 
toate / E.n cele ce sînt / Și.n 
cele ce miine vor ride la soare...” 
— n.n.) „Am declarat, în numele 
conducerii partidului nostru, că, 
deși noi nu considerăm că toate 
prevederile constituționale sînt 
puse de acoid cu concepția par
tidului nostru, noi considerăm că 
Constituția, așa .cum este ea, 
crează o bază democratică solidă 
și statornică de dezvoltare a vie
ții politice în România... Cu toa
te acestea, s-a început debutul 
aplicarea Constituției, cu un de. 
but major, MAJOR — alegerile, 
prin încălcarea Constituției, adi
că scoaterea din competiție a 
unui partid (PSM) abuzivă. Prin 
asta s-a încălcat Constituția, de
mocrația șl drepturile omuluU'.

(Va urma)
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Aparițte-premieră în presă a unor
amănunte referitoare la

LUPTA UU TRICHINELLOZA
De curînd, 

desfășurat un 
reuniuni — la _ _ _ ______
rinare și de medicină umană din întreaga țară, cercetători de 13 
institutele „Pasteur*  și „Cantacuzino", medici competenți în do
meniul studiului bolilor parazitare la om și animale — a fost 
Laboratorul național de control al igienei alimentelor.

Discuțiile s-au axat, în principal, pe evoluția trichinellozei în 
țara noastră, metode de prevenire, diagnostio și tratament a)
acestei boli.

Din județul nostru, participant la colocviu a fost dl. dr. Gheor
ghe Cristea, inspector la Poliția Sanitar-veterinară. în discuția 
purtată cu dumnealui am căutat să aflăm cîteva noutăți din 
acest domeniu, dat fiind numărul mare de cazuri de trichinellozâ 
depistate in Valea Jiului.

— Intr-adevăr, a spus dl. dr. 
Cristea, Valea Jiului este unul 
din focarele de trichinelloză cele 
mai mari din țară. Atît la om, 

Icft și la animale. Din circa 3000 
de cazuri examinate în acest 

Ian, peste 250 au Ieșit pozitive.
Aceasta la animale, respectiv la

i
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I Trichinella nai 
la plus 120 de

II
I
I
I
I
Ită sanitar-veterinar, c 

se vinde pe la garaje, 

r............I sa

I
I

mai exact, între 8—10 aprilie, la București s-3 
colocviu național de trichinellozâ. Gazda acestei 
care au participat profesori de la facultățile vpte*

se 
me- 
car*

in

porci. în ce privește numărul 
cetățenilor care au consumat 
carne infestată și s-au îmbolnă
vit, acesta este de 406.

— Domnule doctor, sintem noi, 
cei din Vale, singurii bătuți de 
Dumnezeu in privința asta ?

-— Nu. Pe țari, la porci, s-a 
produs o creștere a incidenței 
trichinellozei. în 1980, de exem
plu, au fost depistate 7000 
cazuri, în 1990, 10 792, iar 
1991 numărul acestora se cifra 
la 93 244. Faptul că acum există 
un număr așa de mare de ca
zuri se datorează și perfecțio
nării metodelor de diagnostic.

— Care sînt noutățile în 
tcrle, știut fiind că, pe la 
Trichinella și-a cam făcut 
cap ?

— 14i colocviu s-au . discutat 
probleme de etiologie, cauzele, 
adică, ale acestei boli. Dacă pînă 
acum se cunoștea o singură spe
cie de parazit — Trichinella spi- 
ralis — în țară s-au identificat 
încă trei specii, foarte rezistente: 

nativa, care rezistă 
: grade, Trichinella 

Psciirlospiralis. Spc- 
întîlncsc nu numai

de 
In

ma- 
noi, 

de

Nelson și 
cii care se 
la porc și șobolan, ci și la cîine, 
oi, bovine și păsări. Există anu
mite tulpine de paraziți foarte 
rezistente atit la temperaturi ri
dicate, cit și la medicamente,

— Sper că, scriind asta, să nu 
bar/ oamenilor fi iea-n oase...

— Eu zic că e, totuși, un sem
nal de alarmă și de atenționare, 
totodată,, pentru ca populația să 
nu consume carne neexamina- 

carnc care 
, colțuri 

de stradă, adică în locuri ncau-

torizate. In același timp, preci
zez că acțiunea de combatere 
și prevenire a trichinellozei 
face cu medicamente. Există 
dicamente foarte bune eu 
s-au obținut rezultate atît
tratamentul, cît și în prevenirea 
trichinellozei la animale și Ia 
om.

— Ce ați întreprins pentru A 
ridica ștacheta rezultatelor ?

— Aici, pe plan local, am ini
țiat o colaborare cu Facultatea 
de medicină veterinară din Ckujk 
care s-a materializat in sosire) 
unor specialiști și in perfecțiQȚ 
narea metodelor de diagnostic ș| 
tratament. Colaborarea aceasta 
se va solda, pe mai departe, ct| 
punerea la punct a unor metodă 
de diagnosticare și cu aducerea 
de medicamente din import Dd 
fapt, cu facultatea menționată 
am încheiat o convenție vizîntj 
colaborarea și informarea reci
proca asupra rezultatelor. Lc-aih 
trimis deja celor de acolo eșatț*  
tioane de carne infestată cu trj» 
chinelloză în vederea examină
rii și determinării sensibilitâfji 
la cele mai bune medicamente. 
Sperăm ca, pe această caîe, s4 
se reducă numărul de îmbolnă
viri la animale și la oameni ți 
să crească siguranța în consn*  
mul de alimente. Nu vreau -S 
trec cu vederea că o bună cola
borare o avem și cu 
umani, cii SANEPID-ul 
șani, care A obținut 
btine în ce privește prevenirea, 
apariției trichinellozei la om.

— O ultimă recomandare ?
— Celor care consumă 

de orice fel, le recomand 
facă doar după un proces 
mic — fierbere, frigere — și să 
consume mai puțin, sau deloc, 
carne crudă, afrfmată, adică in
suficient 
mic.

— V'ă

modicii
Petro- 

rezultate

carne
S-O 

ter-

supusă procesului ter-

mulțumesc '

Gbcorghe Ol.TFANU
Xst âaâvaaaâăKâCăa • *3

■ Agricolă
■ „Vizionați filmele programa- 
Ite la Cinema Victoria din Petro

șani, de o calitate ireproșabilă, 
pentru cele mai rafinate

|turi...“. Achitând „tariful 
de intrare, 35 lei", veți

I filme ca: „Vanessa", „Pensiunea 
dragostei libere", „Wcek-end cu 
Iun mort", „Ticălosul Chan“ și 
altele. Gusturile, fie ele și „rafi- 
natc", nu se discută. Iată vjeto- 

I ria economiei de piață în fața 
• cenzurii comuniste. în viitor, pe 
Iafiș figurează „Șobolanii roșii".

Qncwl errat demon.strandiim 1

Rău e clnd omul nu învață din pațanla 
altuia. Sau — adaplind înțelepciunea vor
belor de mai sus la tagma conducătorilor 
auto — rău e clnd un șofer n-a băgat la 
cap văzlnd cc-a pățit colegul său după 
un pahar, două aruncate pe șoseaua.,, gl- 
tului.

Sesizată de amploarea fenomenului pe 
care-1 reprezintă conducerea autovehicu
lului sub influența băuturilor alcoolice, 
biroul circulație din cadrul Poliției Pe
troșani i» Întreprins, In după amiaza zilei 
de 7 mal, o amplă acțiune de control pa 
DN 66A. Cele două echipaje au făcut hal
te In orașele Vulcan, Lupcni și Urlcanl. 
trednd printr-un filtru atent pe majori
tatea conducătorilor auto, participanți la 
traficul rutier.

Firește, n-au lipsit surprizele, materiali
zate In persoana celor care — mari și tari

ca

ca

aj

XXJ

gUS- 
unic 

urmări

Cer.trul agricol al Primăriei 
municipiului Petroșani pune la 
dispoziția celor interesați sub
stanțe fito-sanitare pentru tra
tamentul pomilor, legumelor sl 
cartofilor,, pentru tratamentul 
ovinelor (Fasciazan, Lindavet) jl 
al păsărilor (Galisan). De aseme
nea, se asigură semințe de sfecîfl 
furajeră, otrăvuri contra roză
toarelor (șoareci, șobolani) țl 
insectelor (muște, țînțnri, ghidări 
de bucătărie, ș.a.), dăunătoare. 
Programul este zilnic, intre fi
rele 8—11. '

— minuiau volanul după ce, în prealabil 
.luscră ceva la bord". Aceștia sînt: 
bescu Adrian (2 J1D 8150), Deac 
(2 1ID 9291), Angliei Nicoiae Ion i 
5966), Timișan Iosif (X HD 1890), I 
nescu Ilie (4 1ID 465), Viqru Ncculai i. 
5088) și Zsigmond Vencel (3 HD 3387]. 
Le-au fost aplicate .sancțiuni variind lntr0 
3000 și 5000 Ici, iar permisele lor de con
ducere au rămas la agenții de circulați 
în vederea suspendării pe o perioadă dc 
timp cuprinsă între 1—3 luni.

Cu aceeași ocazie, au mai fost aplicate 
25 de sancțiuni celor care au încălcat le
gea circulației șl au fost reținute opt ce»*  
tificate de înmatriculare ale unor autove
hicule, care nu corespundeau din punci 
de vedere tehnic șl estetic normelor ru
tiere. (Gh. O.)

AN
T<>an 

(2 11D 
Stepă- 
(1 HQ
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IU SPORT
FOTBAL, DIVIZIA C

URICAN’ O ELIMINARE PENTRU 
UN 0—0. MINERUL URICANI — MINE
RUL LUPENI 0—0. Cu o oră Înainte de 
joc, tribunele stadionului au fost pline. 
Din cei circa 1500 spectatori, peste 1000 
au fost din Lupeni. Atmosfera încinsă 
din tribune s-a transmis in teren, unde 
jucătorii au forțat nota și litera regula
mentului. Centralul Ion Cristea a împăr
țit cartonașe galbene ambelor echipe, 
eliminindu-1, In min. 23, pe Lumperdean 
(Uricani). începutul a aparținut gazdelor, 
dar apărarea, in care au excelat Tutac și 
portarul Flicheș (Lupeni), a rezistat, ne
primind gol. Oaspeții pe contraatac s-au 
văzut in fața golului (min. 34) cind Dilja 
a tras puternic, dar de pe linia porții 
portarul Popescu, inspirat, a respins in 
extremis. Se fluieră sfirșitul primei re
prize cu cinci minute mai devreme, dar 
se revine și jocul continuă. In 10 oanvni 
echipa lui Maria și Marian joacă mai 
bine, dar omul in plus se vede și Colceag, 
Popa Ionel, duc partida la un final ita
lian. 0—0. Arbitrajul a defavorizat ambele 
formații.

Alberto LlClIlNI

REZULTATE TEHNICE: Minerul Motru — SUCPI Craiova
8—0; AS Paroșeni — Minerul Vulcan 4—2; Constructorul Craiova
- D ier na Orșova 4—0; Severnav — Autobuzul Craiova 8—0; I’e- 
olul Sloina — Petrolul Țicleni 4—0; Minerul Uricani — Minerul

Lupeni 0—0; Minerul Mătăsuri — Pandurii Tg. Jiu 7—0.
CLASAMENT

1. AS Paroșeni 24 13 4 7 46—29 30
2. Minerul Vulcan 23 13 3 7 55—27 29
3. Minerul Mătăsuri 24 14 1 9 50—24 29
4, Minerul Lupeni 23 13 3 7 47—26 29
5. Constructorul Craiova 24 12 4 « 57—23 28
6. Minerul Uricani 23 12 4 7 31—22 28
7. Minerul Motru 24 14 0 10 48—30 28
S. Dierna Orșova 23 13 0 10 37—45 26
9. Petrolul Țicleni 23 9 6 8 30—28 21

10. Severnav 24 11 0 13 41—42 22
11. Pandurii Tg. Jiu 23 9 3 11 39—42 21
12. Paringul Petrila l.one 23 • 3 12 28—38 19
13. Petrolul Stoinn 23 « 2 13 26—43 JK
14. SUCPI Craiova 22 5 1 16 22—75 11
15. Autobuzul Craiova 23 3 2 18 16—69 8

ETAPA VIITOARE: 16 mai. Autobuzul CTaiova — Constructo
rul Craiova; Dicrna Orșova — AS Paroșeni; Minerul Vulcan — 
Minerul Motru; SUCPI Craiova — Minerul Mătăsari; Pandurii 
Tg. Jiu — Minerul Uricani; M’ncrul Lupeni — Petrolul Țicleni; 
Paringul Petrila Lonea — Petrolul Stoina.

Mircea Rădulescu, fostul antrenor al 
naționalei, la Petroșani

Profitind «le prezența d-lui Mircea Rădulescu, ;k tualmente 
la Școala de antrenori București, in tribunele stadionului Jiul 
am solicitat în. numele dv. un mic interviu, acordat cu amabilitate
dezarmantă și cu zîmbetul unui

— Bine ați venit la Petroșani 
domnule profesor și vă rog, in 
■urnele cititorilor, să ne răspun
deți la citeva întrebări.

— Vă mulțumesc și salut, prin 
dv, publicul din Valea Jiului (ah, 
unde este cel din anii ’70—'80 !). 
Am venit în calitate de invitat 
al clubului Jiul și In cadrul pro
gramului meu de a urmări la 
lucru echipe despre care auzi 
lucruri foarte bime ți care a- 
bordeaza fotbalul cu o nouă 
concepție, într-o nouă manieră.

— Deși ați mai fost, spuneți-ne 
dv. rum ne vedeți ca bază spor
tivă ?

— In primul rind, aveți un 
stadion de invidiat, pe care se 
pot desfășura oriclnd partide 
internaționale dar de care tre
buie să aveți mare grija, gazo
nul, tribunele, terenurile de an
trenament mai au nevoie de 
multă, multă muncă (îngrijire).

— Cunoscând Sine tradiția e- 
chipeior, cum vi s-a părut jocul 
de astăzi ?

— A fost un joc curat, de mare 
deschidere tactică, cu o discipli
nă ce rar se vede la multe e- 
chipe și In care rezultatul a 
fost cel normal. Clnd două e- 
chipe de tradiție așa cum slnt 
Jiul fi UTA ie intllr^CK, al ce

-SiTJ 
a 
fl3 
o
N 
(□

a
w oU-.

copil cc-ți caută singur jucăriile, 

vedea și mai ales ce pronostica. 
Jiul a fost vioara I și astăvi 
nu știu ce echipă din divizia A 
putea ciștiga.

— Chiar v-a plăcut atit de 
mult Jiul și maniera sa de ex
primare ?

— Da, mi-a plăcut și am nu
mai cuvinte frumoase. Constru
iește, combină, joacă ofensiv, 
are răbdare, pune mingea jos 
r,l, lucrul cei mai important, știe 
setrclul jocului în atac. Cc mai 
vreți 7 Aveți două linii tari, a 
pararea la care mai trebuie lu
crat, un portar de măre viitor 
și o lin'e de atac cum puține 
echipe din țară o au. Acum, cind 
este o criza dc atacanți, dv. a- 
veți briliante. Răi, un Militaru, 
Răducu, Popov.iciu, Radu, Stoi
ca, C'ristcscu, fac oricînd față 
unei echipe mari și eu cred că, 
In curînd, loturile naționale vor 
apela la el. Aveți o echipă ținu
ră care, in doi ani, «In bătălia 
pentru consacrare.

— Dacă pentru echipă aveți 
cuvinte dc laudă, ce părere aveți 
despre public ?

— Admirabil, dar puțin. O 
echipă fără sporterl este ca o 
gară fără trenuri. Vreau, trA 
aici, sa vă spun că din cele 6

1

X)
o no

PAROȘENI. IN TEREN JUCĂTORI. 
SPECTATORI ȘI POLITIE. AS PARO 
ȘEN1 — MINERUL VULCAN 4—2 (2—21. 
Cele mai grele partide pe teren propriu 
au devenit cele in care concitadinele se 
intilnesc intre ele. Un duci Paroșeni — 
Vulcan este întotdeauna un prilej de ră
fuială, in care, impbcit, sint atrase și 
tribunele. Jocul bărbătesc pentru puncte, 
cu accidentări și cartonașe (toate gazdele) 
a ridicat tensiunea mulțimii și a culmi
nat cu pătrunderea in teren a circa 30 de 
spec*atori(?)  pentru un „dialog" cu arbitrul 
de centru, fiind evacuați cu greu de po
liție. Oaspeții au deschis scorul, în min. 
6, prin lordachc. după care Matula. a 
egalat, in min. 24, la o greșeală a lui 
Cozma. Ex-jiulistul Stcfoni a adus avan
taj, ca în min. 43, același Tordache să re
facă egalitatea.

După pauză, min. 68, gazdele iau con
ducerea printr-un gol, ce a iscat inciden
tul, autor Dinu, iar Zvanciuc, în min. 81, 
a stabilit scorul final, șutind de la 14 m. 
4—2. Portarul Alin Farcaș s-a evidențiat 
jn titeva faze foarte fierbinți.

REPUBLICANII

IC1M BRAȘOV — JIUL PE
TROȘANI 6—1 (1—0). Final o- 
bositor pentru elevii lui Dosan. 
care, fără patru piese de baza 
— Repede (transferat la Minerul 
Vulcan), Bălușâ, Anghel și Mi- 
ron — n-au rezistat echipei din 
Brașov, cu 2 jucători în lotul 
mare și cu o bt:r.:"i prestație, mai 
ales în repriza a îl a. Golul Jiu
lui a fost înscris de Frumoca.

•âr
Pe terenul școlii nr. 6 din Pe

troșani, în organizarea echipei 
Dacia (Gabricl Ungureanu, Vio- 

rel Aldeanu, Nicu Albeanti), s-a 
desfășurat un turneu de fotbal 

cu participarea a 8 echipe, înfi
ințate ad-hoc: grupa A: Dacia, 
Colorado, Unirea, Independenței; 
grupa B: Hermes, Paringul. Victor 
ria, Petrila. Dacă scorurile au 
fost mari și satisfacțiile au fost 
la fel. lată podiumul: T.ocnl I — 
Paringul .și Hermes. Locul IT — 
Colorado ; Locul III — Indepen
denței. Toate partidele au fost 
arbitrate, de nota 10, de Cris
tian Kuszai.

puncte indispensabile menținerii 
unui club, dv. aveți 5 : teren, 
echipă, talente, conducere, presă 
și mai lipsește forța aceasta — 
pub.’cul — care duce cu el to
tul, această viitoare de zbucium 
ți bucurie. Aduceți-1 pe stadion 
și veți găsi divizia națională. 
Craiova, Rapidul, UTA, Brazilia, 
Germania, italia și, dacă vreți, 
vă pot enumera trei sferturi din 
Europa.

— Ce credeți că trebuie făcui 
pentru menținerea echipei in ac
tuala ci formulă ?

— Sâ vă adunați in jurul ei 
toți oamenii de fotbal, desigur, 
de bună credință, să o conser
vați, să cultivați personalitatea 
jucătorilor, a echipei ți să nu o 
blamați. 0 echipă este o floare 
rară, fiecare petală arc mirosul 
ți culoarea ei. Să treceți Ia pro
fesionisni, această licența vă
garnnteaz;î viitorul.

Vă doare „momentul" So-
fia ?

— Desigur că mă doare, este
o durere r iționalâ, creată dc...
și capcana ce mi a fost întinsă
n lovit șiI interesul fotbalului
romanesc. La noi, senzaționalul 
r.u este să te califici, să clădești o 
echipă, să ajungi tnndcva sus cl 

să schimbi antrenorul.
— Vom ajunge in America?
— Dacă intrăm In Europa.

! „DACII" de Ia
j „DACIA-SERVICE"
l Paroșeni au intrat
l „războiul" economiei 
j de piață

ÎNu este nici o glumă. Economia 
de piață este, Intr-adevăr, un 
război. Este o luptă. Cu învinși

| și învingători. Cu profit și pier- 
• deri. Cu rentabili și făliți. Cu 
| bogați și săraci.
’ Plecind de la aceste adevăruri 

— care pot fi intîlnite la tot pa
sul — ne pirtem permite să spu

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i » 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Garanția garanțiilor
Se știe că orice autoturism nou cumpărat) are o anu

me perioadă de garanție. Orice mică (sau mare) defecțiune 
care apare in Perioada de garanție este remediata la ,,Da- 
cia-Service“ Paroșeni de meseriașul Viorel Nanu (în foto 
de sus), responsabil CTC și garanții. De fapt, doar Ia Pa
roșeni se execută lucrări în garanție. Vă garantăm garan
ția! Piese sint (dacă nu. se adia), iar magazionera Mana 
Leucă este amabilă.

Direcția contează
Dată auto turismul duraneavoafitră n are direcția bonă, 

e bai! Vă sfătuim să apelați la serviciile lm loan Pop de 
la Service — Paroșeni!

Tn probleme de mecanică, meseria e brățară dc aur 
pentru Nicolae Ardelean, Ionel Ghcrghcl și Cornel Stan.

Dacă vă ciocniți...
Sint doua feluri de mașini. Mașini care au fost ciocni

te și care urmează să fie ciocnite. Ghimă-glumă, dar, dacă 
vi se întîmplă, la I’aroșeni vă așteaptă tinichigiii GlMWghi- 
ță Bucur și Valentin Erkcto, vopsitorii Puiu Dcac și Pu- 
sok Vasile, iar la montaj fina) Marin Biiga. i

„Dacia-Servîce“ Paroșeni vă așteaptă!

nem ca „dacii" de la „Darr.-i 
Service" Paroșeni au mirat <u 
„războiul" economiei de piața 
Tactica șl stri g,a și o «tibile-r 
după toate regulile. Comerciali 
bineînțeles. „Dacia-Servse’c" Pa
rasem e>te prima secție de aeost 
fel înființată în Valea Jiului. 
Este o secție a filialei din De*»,  
care se subordonează direct »- 

zinelor „Dacia" Pitești. Deci — 
din acest punct de vedere — »- 
provizionarea cu piese de srhunb 
nil mai reprezintă un chin.

Ceea ce caracterizează activi
tatea „doctorilor" de mașini de 
la Paroșeni este promptitudine». 
Asta și pentru că majoritatea 
sint tineri. Incepind chiar cu 
șeful lor, Adrian Albescu (în imn- ' 
ginea alăturată). Un suflu nou 
se simte la „Dacia-Servire" p> 
roșeni. Ferească Domin îl, dar 
dacă aveți totuși prubli-me rt 

autoturismul duniiuavoiștră. >- 
pelal.i )a „Dacia Servire- — Pă
ru-
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(PUBLICITATE
Societatea comercială 

„DIAMANT" SA Petroșani
ANUNȚĂ

organizarea licitației în vederea locației de gestiune care 
va avea loc in data de 28 mai 1992, ora 10, la sediul so
cietății.

Licitația privește următoarele unități :
— raion încălțăminte — magazinul „Eva“
— raion galanterie — magazinul ,,Eva“
— raion lenjerie — magazinul „Eva“
— magazine de incintă — unități.
Persoanele interesate pot consulta documentația la 

sediul societății.
Relații telefonice la telefon 45231; 45341.
Cererile și celelalte documente prevăzute de lege pot 

fi depuse la secretariatul comisiei de licitație, pînă la data 
de 25 mai 1992, ora 10.

Uzina de Piese de Schimb Reparații ■ 
Utilaj și Echipament Electrotehnic 

Minier Petroșani
. • 

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pe data de 26 mai 1992, pentru ocuparea unui post • 

de șef depozit pentru zona Vulcan —- bărbat, cu pregătire 
medie, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute de Legea 
nr. 30/1990 și Legea nr. 14/1991.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la com- I 
partimentul personal-învățămînt, telefon 43962, int. 121 și 
103. I

Societatea comercială 
„MIXT“ SA Uricani

SCOATE LA LICITAȚIE

in locație de gestiune unitatea nr. 207, cu profil alimentar, 
situată in orașul Uricani, B-dul Muncii nr. 51.

Licitația va avea loc in data de 23 mai 1992.

S0C6M „UNIREA" Petroșani i
cu sediul in str. Nicolae Băl veseli nr. 1 

ANGAJEAZĂ
— jurisconsult
— contabil șef.
Condiții de angajare : studii superioare și vechime 

în specialitate.
Cei interesați se pot adresa la sediul societății și Ia 

telefon 42763 — 43251. ‘ ‘

- MICA PUBLICITATE -I

Programul TI
1,00 Tele-matinaL

10,0(1 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial. Familia Pcx 

lanieckl. Episodul 12.
11,15 WORLDNET USIA.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Virsta a treia.
13.30 Audto-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.20 Civilizația montană.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți de muzi

că populară.
16.20 Arte vizuale.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 15. 16, 17, 18.
17.30 Reflector.
18,00 Muzicorama.
18.30 Studioul economic.
19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,05 Film serial. Doamnele de 

la malul mării. Episodul 8.
20,35 Microrecital Chris Normam
21.10 FOTBAL: Ajax — A.CL

Torino (mec! retur) fn fVs 
nala Cupei UEFA.

23,05 Universul cunoașterii.
23.50 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
0,20 Revista presei.

vlNZARI CUMPĂRĂRI

Societatea comercială 
COMIMPEX MIGNON SRL Petroșani

9

Pune la dispoziția dv. un bogat sortiment de articole 
de vară, de ultimă modă, din Italia, pentru tineret și copii:

— pantofi damă, balerini, bermunde, egeri, collanți, 
taioare damă, pantaloni copii;

— televizoare color ANITECH, preț 79 mii lei;
— radiouri SETRON tip cub cu ceas și alarmă;
— video-casete;
Regim de consignație-
Magazinul are sediul la

BARUL CONDOR
Vă așteptăm zilnic, intre 9—21. (2036)

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani

SCOATE LA V1NZARE
in baza Legii nr. 15/1990 următoarele active, avi iul ca o- 
biect de activitate extracția și prelucrarea agregatelor mi
neralei

1. Balastiera Vintu — județul Alba;
2. Balastiera Sintimbru — județul Alba;
3. Balastiera Crăciunel — județul Alba.

Licitația va fi deschisă cu strigare și se va ține la se 
diul RĂII Petroșani, str. Timișoara nr. 2, in ziua de 20 
mai 1992, ora 10.

Dosarele de prezentare a activelor și condițiile de 
înscriere se vor consulta la Direcția Dezvoltare.

'laxa de participare de 10 mii lei și garanția în va
loare de 100 mii lei se vor depune în contul nr. 30.12.08.001 
deschis la BCR Petroșani.

Activele pot fi vizitate zilnic.

■ Terenurile ocupate de active vor fi supuse reglemen
tărilor în vigoare.

VlND Lada 1200 stare bună, preț convenabil. Petroșani, Viși
nilor 4/18. (2041).

VlND mobila bucătărie, nouă. Str. Independentei 13/24, -se. 2. 
(2045).

VlND urgent Renault 48 GTB, stare excepțională (CCI 1397), 
piese de schimb identice Dacia, str. 22 Decembrie, bloc 2, ap. 17 
(lingă bar „Faliment"). (2028).

VlND video playcr „Oreon", preț negociabil, Arădanilor nr. 
10/1. (2053).

SOCIETATE comercială vinde spațiu comercial container 27 
mc cu dotări — încălzire, apă, electricitate, în stare bună. Telefon 
45050, Petroșani, str. Independenței 13, ap. 54, după ora 16. (2059).

VlND bibliotecă, preț avantajos, str. Spitalul Nou, bloc D, 
ap. 10, după ora 17. (2043).

CUMPĂR aparate mecanice, optice (teodolit, lunetă, micro
scop, aparaturii laborator) litografii, cărți vechi, ele... de minerit. 
Telefon 41480 între orele 8—12. (2054).

DIVERSE)

ICPM PETROȘANI din str. Mihai Viteazul nr. 3, scoate la 
licitație publică mașini electrostatice de copiat tip „MEC—1 M“. 
Licitația va avea loc în data de 29 mai 1992, ora 8, la sediul uni
tății, iar înscrierile pentru participare se fac pînă la data de . 27 
mai a.c.

Relații suplimentare se pot obține la serviciul administrativ 
al unității noastre sau la telefon 42158.

CONSlLltlE orășenesc Lupeni scoate la licitație spațiu pen
tru desfacere logume-friictc în imobilul din str. Revoluției nr. 15.

Licitația va avea loc în data 25 mai 1992. Relații la telefon 
60504. (2048).

CAUT persoană îngrijire vlrstrdc în localitatea Slolna, GorJ. 
Telefon 44059. (2049).

ÎNCHIRIEZ camion auto 8 tone pentru transport mărfuri. 
Petroșani, Republicii 74/3/81, (fostă Expo-mobila). (2065)

PIERDERI

PtEHDUT legitimație serviciu, pe numele Leucă Ghcorghe Jan, 
eliberată de EM Livczcni. O declar nula. (2056).

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice, pe numele Iuha- 
nialc Ștefan, eliberată de UT Petroșani, O declar nulă. (2057).

COMEMORARE

AMINTIM că se împlinesc 6 săptămtnl de cînd scumpul nos
tru tată și socru

IIOL1IOREA ION
ne-a părăsit pentru totdeauna. Fie-i țărîna ușoară I (2047)
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HOROSCOf
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
Scade puterea ele discernă mint, 

ca urmare a unei emoții puter
nice.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Gîștig substanțial în plan fi
nanciar, printr-o manevră one
roasă.

BAG
(22 iunie — 22 iulie)

Ceea ce doriți să se afle tre; 
buie spus in șoaptă.

LEU
(23 iulie — 22 august)

In afacerea la care vă gîndiți, 
calitățile dv. contează mai pu
țin decît banii.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

•Dereglarea totală a activității 
tiv. curente, prin amestecul unui 
„nechemat •

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Adoptați tactica învăluirii și 
totul va fi G’K!.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Punctul dv. de vedere pierde 
în greutate, datorită posturii 
inedite în care vă afișați.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrk — 20 decembrie)

Subestimarea pericolului dă 
naștere unei indiferențe resem
nate față de cursul evenimen
telor.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Dovediți reale calități de me
diator, intr-un conflict de inte
rese.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Veste de drum lung.

PEȘTI ;
(19 februarie — 20 martie)

Promisiunea unei întîlnîri a 
onorată în dublu exemplar.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Ceea ce cumpărați azi vindeți 
miinc...


